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Abstrak
Gerak perubahan zaman senantiasa terus berkembang dari waktu ke waktu yang senantiasa pula sesuai
dengan tuntutan kebutuhan hidup manusia, demikian pula dengan perkembangan teknologi informasi
selain menyediakan media informasi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknlologi informasi
diharapkan menjadi media yang dapat mengkontrol kebutuhan serta keinginan setia penggunanya. Maka
setiap sumber daya harus dapat dikendalikan secara maksimal dan professional, hal itu dimaksudkan
agar keberhasilan dapat terwujud. PT. Intermedia Sakaneto adalah perusahaan yang bergerak dalam
bidang pelayanan jasa dimana perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang
membutuhkan pelayanan jasa yang mana sering terjadi keterlambatan informasi dibidang pelayanan
jasa. Kecenderungan besar dalam proses bisnis yang mengarah pada efisiensi dan fokus pada bisnis inti
telah membuka peluang yang sangat besar bagi perusahaan pelayanan jasa. Sistem informasi yang
diterapkan pada PT ini berbasis Web sehingga mampu memudahkan dalam pelayanan jasa.
Kata Kunci: Pelayanan, Sistem Informasi, Teknologi, Web

Abstract
The movement of changing times continues to develop from time to time which is always in accordance with
the demands of human life, as well as the development of information technology in addition to providing
information media from various fields of science, information technology is expected to be a medium that
can control the needs and desires of its loyal users. So every resource must be controlled optimally and
professionally, it is intended so that success can be realized. PT. Intermedia Sakaneto is a company engaged
in the field of services where this company cooperates with other companies that require services where
there are often delays in information in the field of services. The big trend in business processes that lead to
efficiency and focus on core business has opened up huge opportunities for service companies. The
information system applied to this PT is web-based so that it can facilitate the service.
Keywords: Information System, Service, Technology, Web
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PENDAHULUAN

pelayanan jasa dimana perusahaan ini

Gerak perubahan zaman senantiasa

bekerjasama

dengan

terus berkembang dari waktu ke waktu

perusahaan

yang

pelayanan jasa yang mana sering terjadi

senantiasa

tuntutan

pula

kebutuhan

sesuai
hidup

dengan

yang

membutuhkan

keterlambatan

informasi

demikian pula dengan perkembangan

pelayanan

Kecenderungan

teknologi informasi selain menyediakan

dalam proses bisnis yang mengarah pada

media informasi dari berbagai bidang ilmu

efisiensi dan fokus pada bisnis inti telah

pengetahuan,

informasi

membuka peluang yang sangat besar bagi

diharapkan menjadi media yang dapat

perusahaan pelayanan jasa. Pengelolaan

mengkontrol kebutuhan serta keinginan

bisnis pelayanan jasa telah menjadi salah

setia penggunanya. Maka setiap sumber

satu model yang harus dikembangkan

daya harus dapat dikendalikan secara

karena

maksimal

produktivitas dan efisiensi.

teknlologi

dan

manusia,

lain

perusahaan-

professional,

hal

itu

jasa.

terbukti

bisa

dibidang
besar

meningkatkan

dimaksudkan agar keberhasilan dapat
terwujud.

METODE PENELITIAN

Begitu
perusahaan,

juga

dalam

organisasi,

membutuhkan

dan

sebuah
individu

informasi

mempromosikan

segala

2.1 Studi Pustaka

untuk

sesuatu

yang

memiliki nilai jual dengan tujuan dapat
diketahui oleh banyak orang. Banyak cara
sebuah perusahaan untuk melakukan
promosi, antara lain dengan memasang

Studi pustaka dimaksudkan untuk
memperoleh referensi atau landasan teori
sebagai acuan dalam penulisan tugas
akhir ini, yang diperoleh dengan cara
mempelajari beberapa buku serta website
yang berkaitan dengan tugas akhir ini,
seperti pengertian sistem informasi.

iklan melalui media cetak ataupun media

2.2 Studi Lapangan

elektronik,

1. Observasi atas sistem yang sedang

menyebarkan

brosur,

memasang spanduk, dan lain sebagainya.

berjalan.

Tetapi semua itu membutuhkan biaya

a. Pengamatan terhadap sistem yang

yang sangat besar dan terlihat monoton.
PT.

Intermedia

Sakaneto

ada untuk menentukan objek yang
paling tepat untuk penelitian.

adalah

b. Suatu penyelidikan yang dilakukan

perusahaan yang bergerak dalam bidang
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sistematis dan sengaja di adakan

beberapa

dengan

permasalahan diidentifikasikan dengan

menggunakan

alat indra

konkrit.

Substansi

terutama mata terhadap kejadian-

jelas

kejadian yang langsung.

pengertian

yang

didalamnya

dirumuskan

2. Interview atau wawancara.

dan

sub-masalah.

Pengertianterkandung
secara

Suatu teknik pengumpulan data dengan

operasional. Sifat konkrit dan jelas ini,

jalan mengadakan komunikasi dengan

memungkinkan pertanyaan-pertanyaan

sumber

yang

yang diteliti dapat dijawab secara

dilakukan dengan dialog (tanya jawab)

eksplisit, yaitu apa, siapa, mengapa,

secara lisan, baik langsung maupun

bagaimana, bilamana, dan apa tujuan

tidak langsung.

penelitian. Dengan identifikasi yang

data.

Komunikasi

jelas penulis akan mengetahui variabel

3. Identifikasi masalah yang terdapat pada

yang akan diukur dan apakah ada

sistem yang berjalan.

alat-alat

Penelitian dimulai dari pertanyaan yang
belum dapat dijawab
peneliti.

Untuk

oleh
ini

untuk mengukur variabel

tersebut.

seorang

diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

adanya motivasi yang berupa rasa

3.1 Perancangan Sistem

ingin tahu untuk mengembangkan dan

 Diagram Konteks

menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Untuk melihat dengan jelas
tujuan dan sasaran penelitian, perlu
diadakan identifikasi

masalah

lingkungan

itu.

masalah

dan

Masalah

penelitian selanjutnya dipilih dengan
kriteria, antara lain apakah penelitian
itu dapat memecahkan permasalahan,
apakah penelitian itu dapat diteliti dari

Gambar 1. Diagram Konteks

taraf kemajuan pengetahuan, waktu,
biaya maupun kemampuan peneliti
sendiri, dan lain-lain. Permasalahan
yang besar biasanya dibagi menjadi
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 Perancangan Database

3.2 Pembahasan dan Uji Coba Sistem
Uji

Tabel 1. Struktur Tabel Admin

coba

program

merupakan

kegiatan menguji coba sistem yang baru
dibuat. Uji coba program bertujuan untuk
membuktikan bahwa input, proses dan
output

yang

dihasilkan

oleh

Sistem

Informasi PT. Intermedia Sakaneto telah
benar dan sesuai dengan yang diinginkan.

Tabel 2. Struktur Tabel Berita

Kegiatan uji coba program dengan
cara memasukkan data sampel ke dalam
sistem dan memperhatikan output-output
yang dihasilkan. Jika input dan proses
serta output telah sesuai, maka terbuktilah

Tabel 3. Struktur Tabel Buku Tamu

bahwa sistem yang telah dibuat telah
benar. Adapun tahapan yang dilakukan
adalah :
a. Melakukan

run

program

untuk

mengetahui hasil dari pada eksekusi

Tabel 4. Struktur Tabel Client

program, sehingga dapat diketahui
apakah program telah benar atau
masih

salah.

Untuk

mengetahui

program sudah benar maka, dapat

Tabel 5. Struktur Tabel galery

dilakukan dengan menguji coba dengan
beberapa tahapan, adapun tahapan
yang dilakukan anatara lain :
b. Melakukan perekaman data, dalam hal
ini

Tabel 6. Struktur Tabel jasa

perekaman

data

dikategorikan

menjadi lima kelompok, yaitu;
1. Perekaman data User
2. Perekaman data Barang
3. Perekaman data Pelanggan
4. Perekaman data Buku tamu
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perbaikan

data

untuk

menghindari apabila ada data yang
direkam tidak benar maka, dapat
dilakukan

sesuai

dengan

yang

sebenarnya
d. Melakukan penghapusan data bila data
yang direkam tidak dibutuhkan lagi

Gambar 8. Input Data Profil

atau data yang direkam tidak sesuai
dengan data yang sebenarnya.

3. Tampilan Menu progress
Form dibawah ini digunakan untuk

Sistem
Sakaneto

ini

Informasi
jika

PT.

Intermedia

dioperasikan

mempunyai

tampilan seperti berikut ini :

melihat isi data client. Selain itu juga
digunakan untuk mencari produk yang di
gemari. Berikut adalah tampilan form.

1. Tampilan Menu Utama
Pada

menu

utama

ini

terdapat

beberapa menu, yaitu menu Home, menu
Profil, Informasi, menu Cantact US.

Gambar 9. Input Perusahaan progress

4. Tampilan Contact us
Form dibawah ini digunakan untuk
menginput data contact us. Selain itu juga

Gambar 7. Menu Home

digunakan untuk melakukan penyimpanan.
Berikut adalah tampilan form contact us.

2. Tampilan Menu Data Profil
Form dibawah ini digunakan untuk
menginput data Profil. Selain itu juga
digunakan untuk melakukan penyimpanan.
Berikut adalah tampilan form input data
Profil.

Gambar 10. Input Contact us
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SIMPULAN
Dari

hasil

penelitian

dan

pengamatan yang telah dilakukan PT.
Intermedia Sakaneto, terhadap sistem
Pengelolaan Data jasa

yang diterapkan

saat ini, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1.

Dengan

adanya

diharapkan

sistem

setiap

ini

maka

proses

yang

berkaitan dengan pengelolaan jasa di
PT.

Intermedia

Sakaneto

dapat

dilakukan dengan mudah dan lebih
efisien dibanding dengan sistem yang
sudah ada sebelumnya.
2.

Kelebihan

dari

sistem

informasi

pengelolaan jasa yang menggunakan
sistem komputerisasi dengan sistem
informasi pengelolaan jasa secara
manual maupun komputerisasi.
3.

Dapat menjadi media promosi dan
pemasaran yang murah, mudah cepat
serta memiliki jangkauan yang lebih
luas.
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